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 A fejlett egészségügyi rendszerekben a leggyakrabban alkalmazott 
egészségügyi technológia a gyógyszeres terápia.

 Összetett funkció az egészségügyi ellátás során  gyógyszer = termék 
+ információ)

 Egészség-politikai célokhoz való hozzájárulás (pl. hozzáférhetőség, 
pénzügyi fenntarthatóság)

 Üzleti tevékenység (haszon-szerzési potenciál a privát szektor szereplői 
számára) 

 Makrogazdasági hatások

 Összetett szabályozás (profit-orientált szereplők vs. egészségügyi 
ellátás prioritása)

 Gyógyszerészet, mint tradicionális foglalkozás (érdekérvényesítés)
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 Az alapvető piaci alkuk szereplője mindig legalább egy eladó és 
legalább egy vásárló

 Egészségügyi rendszer specialitása: a finanszírozó, mint 
harmadik fél + közvetlen térítési díj

 A specifikus feladatot ellátó szereplők között folyamatos, két 
irányú tranzakciók zajlanak (Upstream – Downstream buying
and selling)

 Egészségügyi rendszer specialitása: A tranzakciók során az 
információ áramlása korlátozott

Lockamy A, Beal RM, Smith WI. (2000) Supply-Chain Excellence for Accelerated Improvement. Interfaces
Vol. 30, No. 4. pp. 22-31. http://www.jstor.org/stable/25062617 7

 A termék és a hozzákapcsolódó finanszírozás áramlása

Volkerink B, Bas P, van Gorp N. (2007) Study of regulatory restrictions in the field of pharmacies.
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/pharmacy/appendices_en.pdf 8
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A gyógyszer nagykereskedelem szerepe az ellátási láncban
 A közvetlen lakossági gyógyszerellátás és gyógyszertáron kívüli forgalmazás 

logisztikai kiszolgálása, készlet-forgásának gyorsítása az árukészlet csökkenésén 
keresztül

 Tranzakciók számának csökkentése (optimalizálva ezáltal a kiskereskedelem 
költségeit)

 Puffer-kapacitás biztosítása, amely szerepe alapján lehet: szezonális-, földrajzi-, 
vagy pénzügyi puffer

 A vásárlói piac (közvetlen lakossági gyógyszerellátás) előfinanszírozása

 Nagykereskedők jelenléte nélkül a tranzakciók jellemzése:
 Gyártó – gyógyszertár: kis volumen, homogén termékkör

 Nagykereskedők jelenléte esetén a tranzakciók jellemzése:
 Gyártó - nagykereskedő: nagy volumen, homogén termékkör
 Nagykereskedő - gyógyszertár: kis volumen, heterogén termékkör

Good Distribution Practice. (2013) Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (2013/C 68/01)

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0001:0014:EN:PDF

Walter E, Dragosits A, Said M. (2012) Distribution profile and efficiency of the European pharmaceutical full-line wholesaling sector. 

http://www.ipf-ac.at/uploads/media/GIRP_IPF_clean_FV_120112.pdf 9

Walter E, Dragosits A, Said M. (2012) Distribution profile and efficiency of the European pharmaceutical 

full-line wholesaling sector. 
http://www.ipf-ac.at/uploads/media/GIRP_IPF_clean_FV_120112.pdf

Tranzakciók számának szimulálása

10

A gyógyszer nagykereskedelem hatékonyságának indikátorai

 Készletforgás sebessége

 Szállítási paraméterek

 Kiszállítási idő

 Érkezési pontosság

 Egyéb szállításhoz kötődő elvárások

 Finanszírozási képesség

 Készletezett termékek vertikuma és prompt elérhetősége

 Hibaszázalék (nem megfelelő termék szállítása)

 Reklamációk lebonyolításának kezelése és sebessége
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Gyógyszertárak és egyéb gyógyszereket értékesítők száma 

100 000 lakosra vetítve (2007)

OECD. Health at a Glance 2009: OECD Indicators: 3. Health Workforce - 3.12. Pharmacists
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-

2009_health_glance-2009-en#page1 12
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A dereguláció lehetséges előnyei

 Több gyógyszertár  Javuló hozzáférhetőség

 Árverseny erősebb  Csökkenő árak elsősorban az OTC piacon

 Piaci szereplők közötti együttműködés  Hatékonyabb működés

 Verseny gyógyszertárak között  Jobb minőségű szolgáltatások nyújtása

A dereguláció lehetséges hátrányai

 Több gyógyszertár, de elsősorban a „jövedelmező” területeken  Ritkán 
lakott, alacsonyabb jövedelmű területek ellátása

 Marketing eszközök korlátlan használata  Szükségtelen fogyasztás

 Profit-orientált együttműködés  Szakmai függetlenség sérülése
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Kaló Z, Inotai A, Lukovics M (2010). Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Az egészségügy piacának, finanszírozásának és 
beruházásainak gazdasági elemzése. Professional Publishing Hungary Kft, Medical Tribune Divízió, Budapest, 2010: 62-64.
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Kaló Z, Inotai A, Lukovics M (2010). Egészség-gazdaságtani fogalomtár II. Az egészségügy piacának, finanszírozásának és 
beruházásainak gazdasági elemzése. Professional Publishing Hungary Kft, Medical Tribune Divízió, Budapest, 2010: 62-64.
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Ball, D. (2011) WHO/HAI Project on Medicine Prices and Availability. Review Series on Pharmaceutical Pricing Policies and 
Interventions. Working Paper 3: The Regulation of Mark-ups in the Pharmaceutical Supply Chain.

http://www.haiweb.org/medicineprices/05062011/Mark-ups%20final%20May2011.pdf

 Árrés: a kereskedelmi, forgalmazási és logisztikai 
tevékenységnek az értékesítési árban megtérülő ellenértéke 
(árbevétel és az eladott áruk beszerzési értékének 
kedvezmények nélküli különbsége).

 A gyógyszerek esetén az árrés szabályozott  eredményeként 
létrejövő árrés-tömeg a legfőbb bevételi forrásként szolgál.

 Meghatározása jellemzően a köz- és egészségpolitika feladata 
 fenntartható finanszírozás biztosítása
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Ball, D. (2011) WHO/HAI Project on Medicine Prices and Availability. Review Series on Pharmaceutical Pricing Policies and 
Interventions. Working Paper 3: The Regulation of Mark-ups in the Pharmaceutical Supply Chain.

http://www.haiweb.org/medicineprices/05062011/Mark-ups%20final%20May2011.pdf

Az árrés szabályozás lehetséges további céljai:
 gyógyszerek árának (áttételes) befolyásolása,

 gyógyszerpolitika támogatása ösztönzőkkel és ellenösztönzőkkel,

 generikus helyettesítés támogatása; referencia készítmények kiadásának 
támogatása,

 alacsonyabb napi terápiás költségű/térítési díjú készítmények 
expediálásának támogatása,

 nagy- és kiskereskedelmi profitkontroll,

 iparpolitika támogatása - pl. hazai ipar védelme a hazai gyártású 
gyógyszerek preferálása által
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Ball, D. (2011) WHO/HAI Project on Medicine Prices and Availability. Review Series on Pharmaceutical Pricing Policies and 
Interventions. Working Paper 3: The Regulation of Mark-ups in the Pharmaceutical Supply Chain.

http://www.haiweb.org/medicineprices/05062011/Mark-ups%20final%20May2011.pdf

Az árrés lehet fix összegű (fix egységű díj pl. vényenként, vagy 
csomagolási egységenként) vagy százalékos:
 Fix összeg esetén: a gyógyszer árától függetlenül azonos lesz az árrés 

nominális értéke (amennyiben szolgáltatás is kapcsolódik hozzá, ez 
gyakorlatilag egy ún. „fee for service” alapú díjazás).

 Százalékos árrés esetén:

 a nagykereskedelmi árrést a gyógyszer termelői árának (fix vagy változó) 
százalékában lehet meghatározni 

 a kiskereskedelmi árrést pedig a nagykereskedelmi ár fix vagy változó 
százalékában lehet meghatározni (lineáris vagy degresszív, százalékos 
árrés)
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Szabályozási 

típus
Előny / ösztönző Hátrány / ellenösztönző

Fix összegű 
díj

1) Nem ösztönöz a magasabb árú 

termékek eladására

2) Könnyű bevezetni és működtetni

1) Nincs közvetlen ösztönzés olcsóbb termékek 

adására

2) Alacsony termékek árát megemeli a bevezetése

Degresszív
fix összegű 

díj

1) Csökkenti a magasabb árú 
gyógyszerek eladásának ösztönzőit

1) Alacsony termékek árát megemeli a bevezetése
2) Ellenösztönző a nem helyettesíthető, magasabb 

árú készítmények készletben tartására

Fix 
százalékos 

díj

1) Könnyű bevezetni és működtetni

1) Nem ösztönzi a generikus gyógyszerek 
helyettesítését

2) Drágább termékek készletezésére és eladására 

ösztönöz

Degresszív 

százalékos

díj

1) Csökkentésre ösztönözheti a drága 
gyógyszerek indokolatlan adását

1) Alacsony termékek árát megemeli a bevezetése
2) Ellenösztönző a nagyobb értékű készítmények 

készletben tartására

3) Kategória határon túl ellenösztönzőt teremt a 

generikus helyettesítésre
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Ball, D. (2011) WHO/HAI Project on Medicine Prices and Availability. Review Series on Pharmaceutical Pricing Policies and 
Interventions. Working Paper 3: The Regulation of Mark-ups in the Pharmaceutical Supply Chain.
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Szabályozási 

típus
Előny, ösztönző Hátrány, ellenösztönző

Eltérő összegű 

vagy százalékú 
díj

Bizonyos termékcsoportok értékesítését 

támogathatja (pl. generikus)

Adminisztrációs szempontból bonyolult 

bevezetés és működtetés

Fix maximális 

összeg vagy 
százalék

Segíti a kiadások kontrollját

1) Ellenösztönző a nem helyettesíthető, 

magasabb árú készítmények készletben tartására
2) Veszélyeztetheti a gyógyszertár 

finanszírozhatóságát a forgalomarányos működő 

tőke költségek növelésével

Közös árrés
Egyszerű a finanszírozó szemszögéből 

(nagykereskedő és gyógyszertár osztja meg)

Kevéssé kifinomult eszköz az egészségpolitikai 

célok elérésében

Fejkvóta

1) Nincs kapcsolódás a gyógyszer árához, 

költségéhez
2) Megszűnik a drágább gyógyszerek 

eladásához fűződő érdek

Kifinomult adminisztrációs rendszer szükséges

Árrés plafon
Csökken a plafon feletti drága gyógyszerek 

eladásának ösztönzése

Ellenösztönző a nem helyettesíthető drága 

gyógyszerek készletezésére
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5/2007. (I. 24.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

23

Gyógyszerek jellemzői értékesítés szerint

24
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A jövedelmezőséget befolyásoló egyéb tényezők:
 Nagykereskedők és a gyártók által biztosított kedvezmények (rendelés 

nagyság, tárgyalóerő függvénye) 

 Gyógyszertári alap szolgáltatások kiegészítő jellegű finanszírozása

 Az alapszolgáltatások után járó díj összekapcsolható például a VÉNY 
kezelésével, így lehet pl. fix összegű vagy degresszív receptdíj

 A ritkán lakott területek ellátásának gazdaságossága vissza nem térítendő 
működési célú támogatással is biztosítható

 Gyógyszertári többlet szolgáltatások finanszírozása (pl. gyógyszerészi 
gondozás, a prevenciós programokban való részvétel, az 
egészségfejlesztési tevékenységek)

 (gyártói visszafizetések és titkos ármegállapodások hatása az árrésre)

Kanavos P, Schurer W, Vogler S. (2011) The pharmaceutical distribution chain in the European Union: 

structure and impact on pharmaceutical prices. European Commission, Brussels, Belgium. 
http://eprints.lse.ac.uk/51051/ 25
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Méret- és választékgazdaságosság javításának hatása a 
vállalati költségekre
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Gazdasági tevékenység nyeresége (profit): Az üzleti tevékenységhez 
kapcsolódó bevételek és kiadások különbsége

Bevételek: egységnyi bevétel (árrés) * eladás mértéke

Tényezők amelyek befolyásolják a nyereséget:

 Árrés szabályozása

 Eladást nagyságát befolyásoló gyógyszeripari trendek 

 a gyógyszer-innováció hatása az originális termékek piacán

 a generikus gyógyszerek térhódítása

 a vény nélkül kapható termékek piacának jellemzői

 Gyógyszertárak és nagykereskedők működési költsége
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 A tömegeket érintő nagy népbetegségek (szív- és 
érrendszer; cukorbetegség; depresszió; skizofrénia) 
gyógyszerfejlesztései sikeresek voltak az ezredforduló 
előtt

 Ezek a gyógyszerek mára generikus fázisba jutottak

 Az új gyógyszerek fejlesztése ezeken a területeken 
egyre kevésbé profitábilis

 A gyártók kis betegszámú hiányterületek felé fordultak: 
ritka betegségek, személyre szabott medicina

30

Nemzetközi trend: 

 A nagy értékű gyógyszerek forgalmazása átterelődik a 
közvetlen gyártói/nagykereskedői forgalmazás felé 
csökken a patikai forgalmazás aránya

Hazai trend: 

 A gyógyszerkiadások részarányát az egészségügyi 
kiadásokon belül csökkenteni kell

 Számos gyógyszert átsorolnak HBCS vagy tételes 
finanszírozásba   csökken a patikai árréstömeg

31

Nemzetközi trend: 

 Egyre több nagy forgalmú gyógyszer szabadalma jár le 
 generikus árerózió  csökken a patikai árrés-tömeg

Hazai trend: 

 A generikus gyógyszerek ára a vaklicit miatt jelentősen 
csökken  csökkenő gyógyszerárak és árréstömeg

 Az egészségpolitikai a generikus gyógyszerek további 
térnyerését ösztönzi  nő a generikus gyógyszerek 
piaci részesedése

32



Nemzetközi trend: 

 Terjed az öngyógyítás  fokozódó árverseny  alacsony árú 
készítmények

 patikán kívüli forgalmazás (internet, szupermarket, stb.)

Hazai trend: 

 A vénynélküli gyógyszerek hazai ára jelentősen meghaladja 
az észak-amerikai árszínvonalat  párhuzamos 
kereskedelem?

 multi-level marketing (különösen gyógyszernek nem 
minősülő termékek esetén)
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 Innovatív gyógyszerek: forgalmazás átterelődése

 Generikus gyógyszerek: árerózió és piaci részesesedés 
növekedése

 Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyászati
segédeszközök és étrendkiegészítők: jelentős nemzetközi 
kereskedelmi kockázat és gyógyszertáron kívüli forgalmazás

 Konklúzió: a hagyományos gyógyszer-forgalmazási 
tevékenységek közép- és hosszú távú kilátásai 
kockázatokkal terheltek
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Integráció során a szereplők az alapvető tevékenységük körét kiterjesztik az 
ellátási lánc más szereplőinek a tevékenységeire vagy más szereplőkkel 
szorosan, adott esetben kizárólagosan működnek együtt.

Horizontális integráció

 Horizontális integráció ellátási láncon azonos szinten lévő - piaci vagy 
technológiai szempontból - azonos tevékenységet ellátó szereplők (pl. 
nagykereskedők) között valósul meg.

Vertikális integráció

 Vertikális integráció az ellátási lánc különböző szintjén lévő, különböző 
feladatot ellátó szereplők között jön létre (termelő irányába vagy 
fogyasztó irányába történő vertikális integráció)

Kanavos P, Wouters O. (2014) Competition issues in the distribution of pharmaceuticals. 
http://eprints.lse.ac.uk/56006/ 36
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Kanavos P, Wouters O. (2014) Competition issues in the distribution of pharmaceuticals. 
http://eprints.lse.ac.uk/56006/

Méret- és választék 
gazdaságosság javítása 

Hatékonyság növelése az 
együttműködésből származó 
szinergiák következtében
- know-how megosztása
- eszközök közös használata
- adminisztráció csökkenése

Egyes szereplők domináns piaci 
erőt képesek szerezni  piac 
torzító hatás
- Szakmai függetlenség 

sérülése
- Gazdasági érdek előtérbe 

kerülése
- Optimális terápia 

kialakításának korlátozása
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Szervezeti integráció

 Mind a külső, mind a belső szervezeti tényezők integrációja megtörténik

 Belső tényezők: menedzsment, működési folyamatok és rendszerek, 
szervezeti kultúra, üzleti modell / piaci stratégia, HR stratégia

 Külső tényezők: technológiai megoldások, gazdasági környezet, 
szabályozási rendszerek, kapcsolati tőke

 Fúzió (összeolvadás): Két szervezetből kialakul egy új (jogi konszolidáció)

 Akvizíció (felvásárlás): Az egyik szervezet megszerzi a tulajdonjogot a 
másik szervezet eszközei / részvényei felett
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Működési integráció

 Csak bizonyos külső vagy belső tényezők integrálódnak stratégiai együttműködés 

érdekében

 Beszerzési együttműködések / szövetségek

 Cél az alkupozíció erősítése (tapasztalatok, tudás megosztása)

 Egyéni beszerzés esetén a különböző preferenciák különböző beszerzési kedvezményeket 

eredményeznek egyénileg, melyek aggregált összege alacsonyabb, mint a különböző 

preferenciákkal bíró beszerzők esetén kapható beszerzési kedvezmény (stabilabb, 

kiszámíthatóbb piac a nagykereskedőknek)

 Franchise rendszerek

 A tulajdonlás tekintetében független gyógyszertárak a franchise jogokért fizetnek fix 

összegű díjat a franchise átadójának

 A franchise jogok tartalma különböző lehet attól függően, hogy mi az együttműködés célja 

 Alapvető jog általában egy, már erős és ismert vagy feltörekvő márkanév közös használata, 

annak minden előnyével (és adott esetben hátrányával is)

39 40
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 Tradicionális modell: teljes szortimentű (full-line wholesalers)

 A forgalomba hozható gyógyszerkészítmények teljes palettája elérhető 
(23.000 – 100.000 termék a piaci mérettől és a regisztrált készítmények 
számától függően)

 Részleges szortimentű (short-line wholesalers)

 Nem forgalmazzák a teljes gyógyszerpalettát, hanem a termékkör 
kurrensebb, jellemzően a jövedelmezőbb részére fókuszálnak, ezáltal 
optimalizálva készletüket

 Bizonyos esetekben megnövekedett gyógyszertári készletet vagy 
beszerzéshez kapcsolódó többet beszerzési időt eredményezhet

 Több országban csak a teljes szortimentű nagykereskedői modell 
engedélyezett

Walter E, Dragosits A, Said M. (2012) Distribution profile and efficiency of the European pharmaceutical 

full-line wholesaling sector. 
http://www.ipf-ac.at/uploads/media/GIRP_IPF_clean_FV_120112.pdf 41

 Közvetlen gyógyszertár-ellátási modell (Direct to Pharmacy, DTP)

 Gyógyszergyár közvetlenül szállítják készítményeiket a gyógyszertárakba, míg a 
nagykereskedők ebben pusztán logisztikai szolgáltatóként működnek közre (nagy értékű 
készítmények - USA, UK)

 A rendszer fontos jellemzője, hogy a gyógyszer itt nem kerül a nagykereskedő 
tulajdonába

 Nagykereskedők finanszírozása „fee for service” alapon történik

 Nagykereskedők, amelyek nem kerülnek be a DTP megállapodásba, a gyártóknak a 
megállapodás által lefedett termékeit nem forgalmazhatják

 Korlátozott nagykereskedelmi egyezmény (Reduced Wholesale Agreement, RWA)

 Gyógyszergyár nem teszi lehetővé valamennyi nagykereskedő részére terméke 
forgalmazását, hanem csak egy kiválasztott nagykereskedői kör számára

 a körből kiszoruló nagykereskedők nem lesznek képesek teljes szortimentű 
nagykereskedőként működni

Walter E, Dragosits A, Said M. (2012) Distribution profile and efficiency of the European pharmaceutical 

full-line wholesaling sector. 
http://www.ipf-ac.at/uploads/media/GIRP_IPF_clean_FV_120112.pdf 42

WHO - The Role of the Pharmacist in the Health Care System
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2995e/2.2.html

Definíció:

A beteg gyógyszereléssel kapcsolatos felelősségteljes tevékenység azzal a 
céllal, hogy javítsa, vagy fenntartsa a beteg életminőségét megelőzi, 
felismeri, megoldja, a gyógyszereléssel, egészséggel kapcsolatos problémákat

Potenciális funkciója az egészségügyi rendszerben

 Az alapellátás lefedettségének javítása (hazánkban a betöltetlen háziorvosi 
praxisok, túlterhelt háziorvosi rendelések, idősödő háziorvosi réteg)

 Együttműködés az egészségügyi rendszer többi szereplőjével

 Betegszintű adatok gyűjtése és rendszerezése (megfelelő adatbázis)

 Gyógyszerterápiás problémák azonosítása

 Betegek egészségügyi szükségletének felmérése

 Gyógyszerterápiás célkitűzések meghatározása és monitorozása
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Megválaszolásra váró kérdések a gyógyszerészi gondozásban
 Mekkora szükséglet jelentkezik a társadalom, vagy bizonyos betegcsoportok 

részéről?

 Hogyan és mely csoportok részérére definiálandó az alapvető és az extra 
szolgáltatások köre

 Kötelező vagy önkéntes legyen a részvétel

 Hogyan kezeljük és meddig engedhető a kínálat vezérelt kereslet?

 Szükség van-e a gyógyszerész-képzés átalakításra?

 Hogyan vizsgáljuk az egészségügyi rendszercélokhoz való hozzájárulást?

 Hogyan kommunikálható a tevékenység a többi egészségügyi szakember felé (pl. 
háziorvosok)

 Ki fedezi a költségeket és miből?

 Hogyan határozható meg a nyújtott szolgáltatás értéke?
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http://www.ipf-ac.at/uploads/media/GIRP_IPF_clean_FV_120112.pdf
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Gyógyszerészi gondozás finanszírozása

 Gyógyszertárak számára a bevételi forrás diverzifikálását jelenti 
javíthatja a pénzügyi stabilitást

 Finanszírozási opciók

 Havi fizetés a képesített gyógyszerészek számára

 Szolgáltatási díj (Fee for service)

 Költség alapú díjazás + árrés (pl. fix díj)

 Érték alapú finanszírozás (e.g. elkerült kórházi felvételek megtakarítása)

 Fejkvóta (populáció kockázati tényezőihez igazított finanszírozás)

 A fentiek kombinációja

 Többlet pénzügyi források allokálása / átcsoportosítása elkerülhetetlen 
Döntéshozók elkötelezettsége elkerülhetetlen
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 Szervezeti felépítés és szabályozási rendszer
 Nagykereskedői szektor

 Közvetlen lakossági gyógyszer-ellátás szektor

 A gyógyszer-kereskedelem finanszírozása

 Aktuális és várható jövőbeli trendek a gyógyszer-
kereskedelemben

 Nemzetközi trendek a gyógyszer-kereskedelmi szektor 
gazdasági helyzetének javítására

 Az egészségpolitikai, a gyógyszerész- és közpolitikai, valamint 
a vállalat-gazdaságtani szempontok kapcsolata 
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Gyógyszer-kereskedelmi rendszer

Egészségnyereség 
maximalizálása

Erőforrások 
korlátozottsága

Szervezeti szintű 
hatékonyság javítása

Gyógyszerész 
szakma 

szempontjainak 
érvényesítése

VállalatgazdaságtanGyógyszerész- és 
közpolitika

Egészségügyi rendszer 
elemeinek 

szabályozása

Egészségpolitika 

Operatív célkitűzések

Operatív eszközök

Operatív célkitűzések

Operatív eszközök

Operatív célkitűzések

Operatív eszközök
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Értékek Célkitűzések
Célkitűzések 

nézőpontja
Eszközök

egészség

egészségi állapot javítása,

egészségnyereség 

maximalizálása

egészség-

politikai

• minőségi gyógyszerekhez való időbeni és biztonságos 

hozzáférést elősegítő szabályozás

• optimális gyógyszeres terápiát támogató ösztönzési 

mechanizmusok

szolidaritás és 

esély-

egyenlőség

egészségben, 

hozzáférésben lévő 

különbségek csökkentése

egészség-

politikai

• méltányosságot prioritásként kezelő szabályozás   

(földrajzi hozzáférhetőség egyenlőségének elősegítése)

gyógyszerészi 

tulajdonlás 

szakmai függetlenség 

megőrzése

gyógyszerész-

és közpolitikai

• gyógyszerészi tulajdon védelmét elősegítő ösztönzők

• egyéni gyógyszerészi tulajdonban lévő vállalkozások 

támogatása

szabad 

vállalkozás

szabad vállalkozási 

tevékenység támogatása

vállalat-

gazdaságtani

• piaci versenyt elősegítő és ösztönző szabályozás

• vállalati integrációra vonatkozó szabályozás enyhítése

• profitmaximalizáláson alapuló üzleti modell

• alapítás és tulajdonlás szabadsága

gyógyszerész 

szakma 

alapértékei

eredményes szakmai 

érdekvédelem

gyógyszerész-

és közpolitikai

• gyógyszerészi feladatkörök súlyának növelése

• alapításra, gyógyszerész többségi tulajdonra irányuló 

korlátozó szabályozási környezet kialakítása

• gyógyszerész-képzés fejlesztése

• gyógyszerész szakma elismertségének elősegítése

ellátásbiztonság és 

szolgáltatásminőségi 

garanciája

egészség-

politikai
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Értékek Célkitűzések
Célkitűzések 

nézőpontja
Eszközök

egészség

egészségi állapot javítása,

egészségnyereség 

maximalizálása

egészség-

politikai

• minőségi gyógyszerekhez való időbeni és biztonságos 

hozzáférést elősegítő szabályozás

• optimális gyógyszeres terápiát támogató ösztönzési 

mechanizmusok

szolidaritás és 

esély-

egyenlőség

egészségben, 

hozzáférésben lévő 

különbségek csökkentése

egészség-

politikai

• méltányosságot prioritásként kezelő szabályozás   

(földrajzi hozzáférhetőség egyenlőségének elősegítése)

gyógyszerészi 

tulajdonlás 

szakmai függetlenség 

megőrzése

gyógyszerész-

és közpolitikai

• gyógyszerészi tulajdon védelmét elősegítő ösztönzők

• egyéni gyógyszerészi tulajdonban lévő vállalkozások 

támogatása

szabad 

vállalkozás

szabad vállalkozási 

tevékenység támogatása

vállalat-

gazdaságtani

• piaci versenyt elősegítő és ösztönző szabályozás

• vállalati integrációra vonatkozó szabályozás enyhítése

• profitmaximalizáláson alapuló üzleti modell

• alapítás és tulajdonlás szabadsága

gyógyszerész 

szakma 

alapértékei

eredményes szakmai 

érdekvédelem

gyógyszerész-

és közpolitikai

• gyógyszerészi feladatkörök súlyának növelése

• alapításra, gyógyszerész többségi tulajdonra irányuló 

korlátozó szabályozási környezet kialakítása

• gyógyszerész-képzés fejlesztése

• gyógyszerész szakma elismertségének elősegítése

ellátásbiztonság és 

szolgáltatásminőségi 

garanciája

egészség-

politikai
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Értékek Célkitűzések
Célkitűzések 

nézőpontja
Eszközök

egészség

egészségi állapot javítása,

egészségnyereség 

maximalizálása

egészség-

politikai

• minőségi gyógyszerekhez való időbeni és biztonságos 

hozzáférést elősegítő szabályozás

• optimális gyógyszeres terápiát támogató ösztönzési 

mechanizmusok

szolidaritás és 

esély-

egyenlőség

egészségben, 

hozzáférésben lévő 

különbségek csökkentése

egészség-

politikai

• méltányosságot prioritásként kezelő szabályozás   

(földrajzi hozzáférhetőség egyenlőségének elősegítése)

gyógyszerészi 

tulajdonlás 

szakmai függetlenség 

megőrzése

gyógyszerész-

és közpolitikai

• gyógyszerészi tulajdon védelmét elősegítő ösztönzők

• egyéni gyógyszerészi tulajdonban lévő vállalkozások 

támogatása

szabad 

vállalkozás

szabad vállalkozási 

tevékenység támogatása

vállalat-

gazdaságtani

• piaci versenyt elősegítő és ösztönző szabályozás

• vállalati integrációra vonatkozó szabályozás enyhítése

• profitmaximalizáláson alapuló üzleti modell

• alapítás és tulajdonlás szabadsága

gyógyszerész 

szakma 

alapértékei

eredményes szakmai 

érdekvédelem

gyógyszerész-

és közpolitikai

• gyógyszerészi feladatkörök súlyának növelése

• alapításra, gyógyszerész többségi tulajdonra irányuló 

korlátozó szabályozási környezet kialakítása

• gyógyszerész-képzés fejlesztése

• gyógyszerész szakma elismertségének elősegítése

ellátásbiztonság és 

szolgáltatásminőségi 

garanciája

egészség-

politikai
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EGÉSZSÉGPOLITIKAI 
CÉLOK

hozzáférés javítása, minőségi, 
méltányos és biztonságos 
ellátás, fenntarthatóság

VÁLLALATGAZDASÁGTANI 
CÉLOK 

vállalati szintű hatékonyság 
javítása, piaci mechanizmusok 

kihasználása

GYÓGYSZERÉSZ- ÉS 
KÖZPOLITIKAI CÉLOK

szakmai elismertség javítása, 
gyógyszerészi tulajdonlás 

ösztönzése
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Kistelepülések hozzáférésének biztosítása

Méltányosság

Egészségpolitikai célkitűzés
vs.

Hatékony üzemméret biztosítása

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

Optimális készletgazdálkodás

Ellátásbiztonság és hozzáférhetőség

Egészségpolitikai célkitűzés
vs.

Készletezési költségek optimalizációja

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

Gyógyszertári ügyelet

Időbeni hozzáférhetőség biztosítása

Egészségpolitikai célkitűzés
vs.

Gyógyszertár gazdaságos működése

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

Generikus helyettesítés

Gyógyszer finanszírozás 

fenntarthatósága

Egészségpolitikai célkitűzés

vs.

Gyógyszertári árrés-tömeg 

csökkenésének elkerülése

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

Gyógyszertár tulajdonlás szabályozása

Gyógyszerész szakmai szuverenitás 

Gyógyszerész- és közpolitikai célkitűzés
vs.

Hatékonyság növelése (integráció)

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

Szakmai tulajdonlás támogatása (független 

gyógyszertárak)

Gyógyszerész- és közpolitikai célkitűzés

vs.

Vállalati szintű hatékonyság biztosítása 

tőkeerős nemzetközi befektetőkkel 

Vállalatgazdaságtani célkitűzés
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Gyógyszertáron kívüli forgalmazás

Szakmai szempontok érvényesülése

Gyógyszerész- és közpolitikai célkitűzés
vs.

Földrajzi hozzáférhetőség javítása

Egészségpolitikai célkitűzés

Betegbiztonság

Egészségpolitikai célkitűzés
vs.

Földrajzi hozzáférhetőség javítása

Egészségpolitikai célkitűzés

Elkerülhető egészségügyi költségek 

csökkentése

Egészségpolitikai célkitűzés

vs.
Földrajzi hozzáférhetőség javítása

Egészségpolitikai célkitűzés

Proaktív szakmapolitika

Gyógyszerész- és közpolitikai célkitűzés
vs.

Haszonáldozat költség optimalizálása

Egészségpolitikai célkitűzés

Gyógyszertári többlet szolgáltatások

Bevételi források bővítése

Vállalatgazdaságtani célkitűzés
vs.

Haszonáldozat költség optimalizálása

Egészségpolitikai célkitűzés

Expediálás jogának kiterjesztése (asszisztensek)
Szakmai szempontok érvényesülése

Gyógyszerész- és közpolitikai 

/Egészségpolitikai célkitűzés

vs.
Bérköltségek csökkentése

Vállalatgazdaságtani célkitűzés
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Gyógyszerészi gondozás, mint többletszolgáltatás
Egészségnyereség 

növelése / alapellátás 

tehermentesítése

Egészségpolitikai 

célkitűzés

és

Bevételi források kiszélesítése

Vállalatgazdaságtani 

célkitűzés

és

Proaktív szakmapolitika

Gyógyszerész- és 

közpolitikai célkitűzés

Generikus helyettesítés

Gyógyszer finanszírozás 

fenntarthatósága

Egészségpolitikai célkitűzés

és

Bevétel kiesés kompenzációja

Vállalatgazdaságtani 

célkitűzés

és

Gyógyszerész szakmai 

kompetenciák a hatóanyag 

alapú gyógyszerfelírásban

Gyógyszerész- és 

közpolitikai célkitűzés

Ügyeleti rendszer

Időbeni hozzáférhetőség 

javítása

Egészségpolitikai célkitűzés

és

Ügyelet finanszírozási 

szaldójának javítása

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

és

Egészségügyi szolgáltatói 

szerepkör hangsúlyozása

Gyógyszerész- és 

közpolitikai célkitűzés

Független szolgáltatók közötti szakmai együttműködések

Szolgáltatási minőség 

javítása

Egészségpolitikai célkitűzés

és

Költségek csökkentése 

(pl. beszerzési költségek)

Vállalatgazdaságtani célkitűzés

és

Szakmai függetlenség 

megtartása

Gyógyszerész- és 

közpolitikai célkitűzés
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